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Internasjonalt
samarbeid

– et verktøy for å nå mål,
alliansebygging og finansiering

HVORFOR?
Samfunnsutviklingen blir i økende grad påvirket av internasjonale drivkrefter
som for eksempel globalisering, klimaendringer og demografi. Betydningen av
internasjonalt samarbeid øker når man skal planlegge for å møte fremtidige
utfordringer i fylket. Fylkeskommunen bruker internasjonalt samarbeid som et
verktøy for å nå målene i fylkesplanen om økt verdiskapning og forbedret miljø
og levekår/folkehelse.

Fylkesplanens mål

Mål for internasjonalt
samarbeid

Fylkesplanen

Internasjonalt
handlingsprogram
2012-2013

Internasjonal aktivitet

Påvirkning
Alliansebygging
Kompetanseheving
Erfaringsutveksling
Finansiering

Satsingsområder

Eksempler:
Regionale flyplasser
Folkehelse
Kulturminner
Vei- og jernbane
Ungdomsarbeid

Verktøy for internasjonalt arbeid

Internasjonale samarbeidsarenaer, eks.:
- Gøteborg-Oslo-samarbeidet
- Assembly of European Regions
Internasjonale finansieringsordninger:
- EU-programmene
- Interreg
- Med flere

HVORDAN?
For å løse utfordringer og nå fylkesplanens mål arbeider fylkeskommunen
internasjonalt for å påvirke internasjonale og nasjonale beslutningsprosesser, bygge allianser, utveksle erfaringer og kunnskap, profilere fylket og
styrke de finansielle rammene for utviklingsarbeidet gjennom å søke
internasjonale prosjektmidler.

PRIORITERINGER
For å nå utvalgte mål i fylkesplanen gjennom internasjonalt samarbeid har
fylkeskommunen gjort følgende prioriteringer:
• Samarbeid med lokale og regionale, norske og utenlandske partnere
• Bruke internasjonale finansieringsordninger
• Bidra til at østfoldungdom deltar på de internasjonale arenaene, og 		
igjennom dette være med på samfunnsutviklingen i Østfold
• Fokusere på konkrete resultater av det internasjonale arbeidet
• Støtte samarbeidspartnere i andre land og regioner i deres arbeid for
en balansert sosial, økonomisk og politisk utvikling
SATSINGSOMRÅDER
Utvalgte temaer fylkeskommunen jobber med internasjonalt: Regionale
flyplasser, kunnskapsbasert forebyggende og helsefremmende arbeid, folkehelse, Ungt Entreprenørskap og ungdomsbedrifter, kultur, klima og energi,
vannkvalitet i vassdrag og sjøområder, opplevelsesnæring, stedsutvikling, vei- og
jernbanestrekningene Oslo-Gøteborg-København og Oslo-Karlstad-Stockholm.
SAMARBEIDSPARTNERE
Politikere, virksomheter og ansatte i fylkeskommunen, ungdom på de
videregående skolene og i Ungdommens fylkesråd, kommuner og regionråd i
Østfold, Høgskolen i Østfold, Fylkesmannen, næringslivet i Østfold, NHO/LO,
Innovasjon Norge, forskningsmiljøer og regioner i Europa.
VI TILBYR
Fylkeskommunen kan tilby rådgivning og kursing om internasjonalt samarbeid
og internasjonale prosjekter, og kan gi veiledning, støtte og informasjon om
utlysninger og søking av midler i ulike Interreg- og EU-programmer.
Østfold fylkeskommune er vertskap for sekretariatet i Interreg Sverige-Norge
programmet, og er ansvarlig for den norske forvaltningen av Interreg
Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet.
På fylkeskommunens internasjonale hjemmesider finner man nyheter, aktuelle
dokumenter og lenker samt oversikt over internasjonale medlemsorganisasjoner
og prosjekter som fylkeskommunen deltar i. Velg ‘Internasjonalt’ i menyen på
venstre side på hjemmesidene til fylkeskommunen.
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